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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 52.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 22.03.2016 

 

R/174/2016 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Rekonstrukce hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty, Dvůr Králové nad 
Labem", v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  oslovení uchazečů této veřejné zakázky v souladu s čl. 4, bod 4 a čl. 6, bod 5 vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2013 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.4.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 10.06.2016 
 

2.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise a zároveň komise pro otevírání obálek (případně 
náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním dnem jednání 06.04.2016 před 
otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 06.04.2016 

 

R/175/2016 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace nábřeží 
Benešovo - Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 

Wombat, s. r. o., Březinova 759/23, 616 00 Brno - město, s nabídkovou cenou 3.229.498 Kč  
bez DPH, 
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3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0254 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
 

Termín: 31.03.2016 
 

4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2016/0254 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 31.03.2016 
 

 

R/176/2016 - 52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informace podané zastupitelem Nasikem Kiriakovským ohledně zájemce o investovaní v oblasti 
"Průmyslová zóna Zboží". 

 

 
 
 
 
 

 
 Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

 

  


